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	2540 - محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران أبو عبد الله مولى ثقيف، هو ابن أخي أبي العباس محمد بن إسحاق السراج النيسابورى����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	2541 - محمد بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن بن عبد الخالق، أبو الفرج البغدادي الفقيه الشافعي، يعرف بابن سكرة�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	2542 -محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبدان بن جبلة، أبو جعفر القوهستاني��������������������������������������������������������������������������
	2543 - محمد بن إبراهيم بن يحيى بن أحمد الخلال
	2544 - محمد بن داود بن سليمان بن جعفر أبو بكر الزاهد النيسابورى����������������������������������������������������������������������
	2545 - محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون عبد الله بن الرشيد، يكنى أبا بكر


	ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2546 - الحسن بن أحمد أبو علي الكاتب المصري�������������������������������������������������
	2547 - علي بن محمد بن محمد بن عقبة بن همام، أبو الحسن الشيباني الكوفي����������������������������������������������������������������������������
	2548 - محمد بن علي بن حماد، أبو العباس الكرخي الأديب�����������������������������������������������������������
	2549 - أبو الخير التيناتي


	ثم دخلت سنة أربع وأربعين وثلاثمائة
	حدوث علة مركبة من الدم والصفراء
	ظهور جراد كثير
	عقد معز الدولة لابنه أبي منصور بختيار الرئاسة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2550 - الحسن بن زيد بن الحسن بن محمد بن حمزة، أبو محمد الجعفري���������������������������������������������������������������������
	2551 - عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عمر بن هرثمة، أبو محمد
	2552 - عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد، أبو عمرو الدقاق، المعروف بابن السماك�������������������������������������������������������������������������������������
	2553 - محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، أبو جعفر القاضي السمناني
	2554 - محمد بن أحمد بن بطة بن إسحاق الأصبهاني، أبو عبد الله������������������������������������������������������������������
	2555 - محمد بن محمد 14 بن يوسف بن الحجاج، أبو النضر الطوسي�����������������������������������������������������������������
	2556 - محمد بن أحمد بن محمد أبو بكر الحداد�������������������������������������������������
	2557 - يحيى بن محمد بن يحيى، أبو القاسم القصباني


	ثم دخلت سنة خمس وأربعين وثلاثمائة
	وزر أبو محمد الحسن بن محمد المهلبي لمعز الدولة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2558 - إسماعيل بن إسحاق بن يعقوب بن إبراهيم، أبو القاسم المعروف بابن الجراب����������������������������������������������������������������������������������
	2559 -إسحاق بن عبدوس بن عبد الله بن الفضل، أبو الحسن البزاز������������������������������������������������������������������
	2560 - إسحاق بن إبراهيم، أبو يعقوب النعماني
	2561 - إسحاق بن أحمد الكاذي����������������������������������
	2562 - عبد العزيز بن عبد الله بن محمد، أبو الحسن الوراق
	2563 - محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم، أبو عمر اللغوي الزاهد، المعروف بغلام ثعلب���������������������������������������������������������������������������������������
	2564 - محمد بن أحمد بن يوسف
	2565 - محمد بن جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو الحسن المعروف بأبي قيراط��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	2566 - محمد بن علي بن أحمد بن رستم، أبو بكر الماذرائي الكاتب


	ثم دخلت سنة ست وأربعين وثلاثمائة
	نقص البحر ثمانين ذراعا
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2567 -إسماعيل القاضي���������������������������
	2568 - أحمد بن عبد الله بن الحسن، أبو هريرة العدوي
	2569 - إبراهيم بن محمد بن أحمد بن هشام ، أبو إسحاق البخاري الفقيه �������������������������������������������������������������������������
	2570 - الحسن بن خلف بن شاذان أبو علي الواسطي���������������������������������������������������
	2571 - الحسين بن أيوب بن عبد العزيز بن عبد الله، أبو عبد الله الهاشمي �����������������������������������������������������������������������������
	2572 - عبيد الله بن أحمد بن عبد الله، أبو القاسم، المعروف بابن البلخي �����������������������������������������������������������������������������
	2573 - عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم، أبو الحسين الوكيل، المعروف بالطشتي����������������������������������������������������������������������������������
	2574 - محمد بن محمد بن عبد الله بن خالد، أبو جعفر التاجر البغدادي �������������������������������������������������������������������������
	2575 - محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان بن عنان بن عبد الله الأموي مولاهم، أبو العباس الأصم�������������������������������������������������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة سبع وأربعين وثلاثمائة
	زلزلة ببغداد
	ظهور جراد
	خروج الروم إلى آمد، وميافارقين
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2576 - أحمد بن إبراهيم بن محمد بن جامع أبو العباس
	2577 - حمزة بن محمد بن العباس، أبو أحمد الدهقان
	2578 - الزبير بن عبد الواحد بن محمد بن زكريا بن صالح بن إبراهيم، أبو عبد الله الأسدآباذي أباذي
	2579 - عبد الله بن بشران بن محمد بن بشران بن مهران، أبو الطيب القرشي الأموي وهو جد أبي الحسين وأبي القاسم ابني بشران���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	2580 - عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان، أبو محمد الفارسي النحوي
	2581 - عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن شهاب، أبو طالب العكبري�����������������������������������������������������������������������������
	2582 - عبد الوهاب بن محمد بن موسى، أبو أحمد الغندجاني
	2583 - علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن زيد بن ماتي، أبو الحسن الكاتب
	2584 - محمد بن أحمد بن محمد بن سهل، أبو الفضل الصيرفي������������������������������������������������������������
	2585 - محمد بن الحسن بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، أبو الحسن القرشي، ثم الأموي


	ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة
	اتصال الفتن بين الشيعة والسنة
	غرق بضعة عشر زورقا من الحاج
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2586 - أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس، أبو بكر النجاد
	2587 - إبراهيم بن شيبان، أبو إسحاق القرميسيني �����������������������������������������������������
	2588 - جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم، أبو محمد الخواص، المعروف بالخلدي������������������������������������������������������������������������������
	2589 - شريرة الرائقية����������������������������
	2590 - علي بن أحمد بن سهل، أبو الحسن البوشنجي����������������������������������������������������
	2591 - علي بن محمد بن الزبير، أبو الحسن، القرشي، الكوفي��������������������������������������������������������������
	2592 - محمد بن إبراهيم بن يوسف بن محمد أبو عمر الزجاجي النيسابورى
	2593 - محمد بن إسحاق بن عبد الرحيم، أبو بكر السوسي
	2594 - محمد بن أحمد بن إسحاق بن البهلول بن حسان بن سنان أبو طالب التنوخي�������������������������������������������������������������������������������
	2595 - محمد بن أحمد بن تميم، أبو الحسن الخياط القنطري
	2596 -محمد بن أحمد بن عيسى بن عبدك، أبو بكر الرازي���������������������������������������������������������
	2597 - محمد بن جعفر بن محمد بن فضالة بن زيد بن عبد الملك، أبو بكر الآدمي القارئ الشاهد صاحب الألحان����������������������������������������������������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة تسع وأربعين وثلاثمائة
	وقوع فتنة بين السنة والشيعة
	ظهور ابن لعيسى بن المكتفي بالله بناحية أرمينية وموقان
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2598 - أزهر بن أحمد بن محمد، أبو غانم الخرقي���������������������������������������������������
	2599 - جعفر بن حرب
	2600 - الحسين بن علي بن يزيد بن داود، أبو علي الحافظ النيسابورى
	2601 - حسان بن محمد بن أحمد بن هارون، أبو الوليد القرشي الفقيه
	2602 - حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، أبو سليمان الخطابي
	2603 - عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هشام، واسم أبي هشام بشار، وكنية عبد الواحد أبو طاهر��������������������������������������������������������������������������������������������������
	2604 - علي بن المؤمل بن الحسن بن عيسى بن ماسرجس، أبو القاسم
	2605 - العباس بن محمد، أبو محمد الجوهري
	2606 - محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد، أبو أحمد العسال الأصبهاني����������������������������������������������������������������������������������
	2607 - محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم بن زيد بن حاتم، أبو يعقوب النحوي


	ثم دخلت سنة خمسين وثلاثمائة
	اشتداد علة معز الدولة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2608 - أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد، أبو سهل القطان
	2609 - إسماعيل بن علي بن إسماعيل بن بنان ، أبو محمد الخطبي�����������������������������������������������������������������
	2610 - تمام بن محمد بن سليمان بن محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، أبو بكر
	2611 - الحسن بن علي بن عبيد الله بن الحسن أبو أحمد الخلال، المعروف بالكوسج���������������������������������������������������������������������������������
	2612 - الحسين بن القاسم، أبو علي الطبري الفقيه الشافعي
	2613 - عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن عيسى بن أبي جعفر المنصور، ويكنى أبا جعفر، ويعرف بابن برية الهاشمي�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	2614 -عبد الرحمن بن برسيا بن عبد الرحمن بن الحسين المحبر، مولى بني هاشم������������������������������������������������������������������������������
	2615 - عتبة بن عبيد الله بن موسى بن عبيد الله أبو السائب الهمذاني
	2616 - محمد بن أحمد بن حبيب بن أحمد بن راجبان، أبو بكر الدهقان
	2617 -محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن يقطين، أبو بكر الأسدي، المقرئ البغدادي�����������������������������������������������������������������������������������
	2618 - محمد بن علي بن مقاتل، أبو بكر المقري��������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة
	دخول الروم عين زربة
	ورود الدمستق إلى حلب بغتة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2619 - الحسن بن محمد بن هارون، أبو محمد المهلبي
	2620 - دعلج بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن، أبو محمد السجستاني المعدل
	2621 - عبد الله بن جعفر بن شاذان، أبو الحسين البزار
	2622 - عبد الباقي بن قانع بن مرزوق، أبو الحسن الأموي مولاهم
	2623 - محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر أبو بكر المقرئ النقاش����������������������������������������������������������������������������������
	2624 -محمد بن الحسن بن مسعود، أبو بكر التمار���������������������������������������������������
	2625 - محمد بن الحسن بن القاسم بن إسحاق الكاتب
	2626 - محمد بن سعيد، أبو بكر الحربي، الزاهد يعرف بابن الضرير�������������������������������������������������������������������
	2627 - محمد بن سهل بن عسكر بن عمارة، أبو بكر البخاري


	ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر������������������������������������������
	2628 - عمر بن أكثم بن أحمد بن حيان بن بشر، أبو بشر الأسدي
	2629 - محمد بن إسحاق بن مهران المنقري يعرف بشاموخ��������������������������������������������������������
	2630 - محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت، أبو الطيب الأهوازي
	2631 - محمد بن أحمد بن يوسف بن جعفر، أبو الطيب المقرئ يعرف بغلام ابن شنبوذ���������������������������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة
	وقوع جراحات بين السنة والشيعة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2632 - بكار بن أحمد بن بكار بن بنان بن بكار بن زياد بن درستويه، أبو عيسى المقرئ
	2633 - ثوابة بن أحمد بن ثوابة بن مهران بن عبد الله، أبو الحسن الموصلي
	2634 - جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم، أبو محمد المؤدب
	2635 - شجاع بن جعفر بن أحمد أبو الفوارس الوراق الواعظ������������������������������������������������������������
	2636 -عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، أبو بكر، الرازي الأصل، النسائي���������������������������������������������������������������������������������������
	2637 - عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن الواثق بالله، أبو محمد الهاشمي
	2638 - محمد بن إسماعيل بن موسى
	2639 - محمد بن المهلب، ويلقب بندار، ويكنى أبا الحسين الشيرازي��������������������������������������������������������������������
	2640 - محمد بن محمد بن الحسن، أبو عبد الله التروغندي الطوسي
	2641 - محمد بن أبي الطيب أحمد بن أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي يكنى أبا الفتح
	2642 - أبو إسحاق الهجيمي


	ثم دخلت سنة أربع وخمسين وثلاثمائة
	تقليد أبى أحمد الحسين بن موسى الموسوي نقابة الطالبيين
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2643 - أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد، أبو الطيب الجعفي الشاعر المعروف بالمتنبي��������������������������������������������������������������������������������������������
	ذكر مقتل المتنبي

	2644 - علي بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن البهلول، أبو الحسن التنوخي القاضي
	2645 - محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن الحسين بن مقسم، أبو بكر العطار المقرئ
	2646 - محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه بن موسى، أبو بكر المعروف بالشافعي�������������������������������������������������������������������������������������
	2647 - مكي بن أحمد بن سعدويه، أبو بكر البرذعي


	ثم دخلت سنة خمس وخمسين وثلاثمائة
	ورود جيش من خراسان لغزو الروم
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2648 - الحسين بن داود بن علي بن عيسى بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله العلوي
	2649 - عبد الرحمن بن محمد بن متويه، أبو القاسم الزاهد البلخي
	2650 - محمد بن الحسين بن علي بن الحسن بن يحيى بن حسان بن الوضاح، أبو عبد الله الأنباري، يعرف بالوضاحي الشاعر�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	2651 - محمد بن أحمد بن هارون بن محمد الريوندي ، المعروف بأبي بكر الشافعي�������������������������������������������������������������������������������
	2652 - محمد بن عمر بن سالم بن البراء بن سبرة بن سيار، أبو بكر قاضي الموصل، ويعرف بابن الجعابي


	ثم دخلت سنة ست وخمسين وثلاثمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2653 - أحمد بن بويه، أبو الحسين، الملقب معز الدولة
	2654 - حامد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن معاذ، أبو علي الرفاء الهروي
	2655 - عبد الخالق بن الحسن بن محمد بن نصر أبو محمد السقطي����������������������������������������������������������������
	2656 - عمر بن جعفر بن محمد بن سلم، أبو الفتح الختلي
	2657 - عثمان بن محمد بن بشر، أبو عمر السقطي، المعروف بابن شنقة
	2658 - علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم بن عبد الرحمن بن مروان، أبو الفرج الأصبهاني الكاتب
	2659 - علي بن عبد الله
	2660 - محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن حسنون أبو الحسين، المعروف بابن النرسي�����������������������������������������������������������������������������������
	2661 - محمد بن إبراهيم بن محمد بن خالد بن عيسى، أبو العباس ، يعرف بالشيرجي، 11 مروزي 12 الأصل����������������������������������������������������������������������������������������������������
	2662 - محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أبي الحكم، أبو عبد الله الختلي
	2663 - محمد بن إبراهيم الفروي ، سمع أبا مسلم الكجي، وروى عنه أبو نعيم الأصبهاني��������������������������������������������������������������������������������������
	2664 - محمد بن إبراهيم بن العباس بن الفضيل أبو اليسر الموصلي�������������������������������������������������������������������
	2665 - يوسف بن عمر بن أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد، أبو نصر الأزدي


	ثم دخلت سنة سبع وخمسين وثلاثمائة
	هلاك الحاج الخراسانية وجمالهم بالعطش
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2666 - إبراهيم المتقي لله، أمير المؤمنين بن المقتدر����������������������������������������������������������
	2667 - الحسين بن محمد بن عبيد بن أحمد بن مخلد بن أبان، أبو عبد الله الدقاق، المعروف بابن العسكري�������������������������������������������������������������������������������������������������������
	2668 - عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن هارون بن زياد، أبو بكر الأنماطي
	2669 - عبد العزيز بن محمد بن زياد، أبو القاسم العبدي، المعروف بابن أبي رافع
	2670 - عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا، أبو القاسم الفامي والد أبي طاهر المخلص ��������������������������������������������������������������������������������������������������
	2671 - عمر بن جعفر بن عبد الله بن أبي السري، أبو حفص البصري الحافظ
	2672 - عثمان بن الحسين بن عبد الله، أبو الحسن التميمي الخرقى�������������������������������������������������������������������
	2673 - محمد بن إسحاق بن يعقوب بن إسحاق، أبو بكر الشيباني الطبري
	2674 - محمد بن أحمد بن علي بن مخلد بن أبان، أبو عبد الله الجوهري المحتسب، يعرف بابن المحرم
	2675 -محمد بن أحمد بن الطيب الدجاجي������������������������������������������
	2676 - محمد بن جعفر بن أحمد بن عيسى، أبو الطيب الوراق، يعرف بابن الكدوش������������������������������������������������������������������������������
	2677 - محمد بن جعفر بن دران بن سليمان بن إسحاق بن إبراهيم، أبو الطيب، يلقب غندرا���������������������������������������������������������������������������������������
	2678 - محمد بن الحسين بن علي بن سليمان 11 بن إبراهيم، أبو سليمان الحراني�������������������������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر������������������������������������������
	2679 - الحسن بن علان بن إبراهيم بن مروان، أبو علي الخطاب الفامي
	2680 - الحسن بن محمد بن يحيى بن جعفر، أبو محمد العلوي
	2681 - الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن أحمد بن كيسان، أبو محمد الحربي��������������������������������������������������������������������������������������
	2682 - حيدرة بن عمر ، أبو الحسن الزندوردي������������������������������������������������
	2683 - عبيد الله بن أحمد بن محمد، أبو الفتح النحوي يعرف بجخجخ��������������������������������������������������������������������
	2684 - كافور الخادم


	ثم دخلت سنة تسع وخمسين وثلاثمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر������������������������������������������
	2685 - حبيب بن الحسن بن داود بن محمد بن عبد الله، أبو القاسم القزاز��������������������������������������������������������������������������
	2686 -طلحة بن محمد بن إسحاق، أبو محمد الصيرفي����������������������������������������������������
	2687 - علي بن بندار بن الحسين، أبو الحسن
	2688 - محمد بن إبراهيم بن أحمد بن محمد الأستراباذي
	2689 - محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله، أبو علي بن الصواف
	2690 - محارب بن محمد،


	ثم دخلت سنة ستين وثلاثمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر������������������������������������������
	2691 - سليمان بن أحمد الطبراني اللخمي
	2692 - عمر بن أحمد بن محمد بن حمة، أبو حفص الخلال��������������������������������������������������������
	2693 - محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو عبد الله الأصبهاني�������������������������������������������������������������
	2694 - محمد بن أحمد بن عثمان بن العنبر بن عثمان أبو عبد الله بن عبد الجبار، أبو نصر المروزي��������������������������������������������������������������������������������������������������
	2695 - محمد بن جعفر بن محمد بن الهيثم بن عمران بن يزيد، أبو بكر البندار، أنباري الأصل
	2696 - محمد بن الحسين بن عبد الله، أبو بكر الآجري
	2697 - محمد بن جعفر بن محمد بن مظفر، أبو عمرو الزاهد
	2698 - محمد بن داود، ابو بكر الصوفي، ويعرف بالزقي��������������������������������������������������������
	2699 - محمد بن صالح بن علي بن يحيى، أبو الحارث الهاشمي، يعرف بابن أم شيبان، وهو أخو القاضي أبي الحسن محمد بن صالح، وكان الأصغر�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	2700 - محمد بن الفرخان بن روزبه، أبو الطيب الدوري��������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة إحدى وستين وثلاثمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2701 - عثمان بن عمر بن خفيف، أبو عمرو المقرئ، المعروف بالدراج��������������������������������������������������������������������
	2702 - علي بن إسحاق بن خلف، أبو الحسن القطان، الشاعر المعروف بالزاهي ، مليح الشعر����������������������������������������������������������������������������������������
	2703 - محمد بن الحسن بن سعيد بن الخشاب ، أبو العباس الصوفي�����������������������������������������������������������������
	2704 - محمد بن حميد بن سهيل


	ثم دخلت سنة اثنتين وستين وثلاثمائة
	دخول جموع الروم إلى بلاد الإسلام
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2705 - إبراهيم بن محمد بن سختويه بن عبد الله أبو إسحاق المزكي النيسابورى�������������������������������������������������������������������������������
	2706 - الحسين بن عمر بن أبي عمر القاضي، أبو محمد بن أبي الحسين
	2707 - سعيد بن القاسم بن العلاء بن خالد، أبو عمر البرذعي
	2708 - السري بن أحمد بن السري، أبو الحسن الكندي الرفاء الموصلي الشاعر
	2709 - عبد الملك بن الحسن بن يوسف، أبو عمرو المعدل، ويعرف بابن السقطي
	2710 - محمد بن أبي الحسن بن كوثر بن علي، أبو بحر البربهاري


	ثم دخلت سنة ثلاث وستين وثلاثمائة
	تقليد أبى الحسن محمد بن صالح ابن أم شيبان قضاء القضاة
	باب ذكر خلافة الطائع لله عز وجل
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2711 - الحارث بن أبي العلاء، سعيد بن حمدان، أبو فراس العدوي الشاعر�������������������������������������������������������������������������
	2712 - عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف، أبو بكر الفقيه الحنبلي، المعروف بغلام الخلال��������������������������������������������������������������������������������������������������������
	2713 - علي بن محمد، أبو الفتح البستي
	2714 - العباس بن الحسين، أبو الفضل الشيرازي
	2715 - عيسى بن موسى بن أبي محمد واسمه محمد بن المتوكل على الله، أبو الفضل الهاشمي����������������������������������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة أربع وستين وثلاثمائة
	وقوع الخطبة لأبي تميم معد
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر������������������������������������������
	2716 - إسحاق بن محمد بن إسحاق، أبو يعقوب النعالي
	2717 - سبكتكين
	2718 - عبد السلام بن محمد بن أبي موسى، أبو القاسم المخرمي الصوفي
	2719 - الفضل المطيع لله، أمير المؤمنين ابن المقتدر���������������������������������������������������������
	2720 - محمد بن إبراهيم بن محمد، أبو بكر الشاهد المعروف بالربيعي
	2721 - محمد بن بدر، أبو بكر
	2722 - محمد بن ثابت، بن أحمد أبو بكر الواسطي���������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة خمس وستين وثلاثمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر������������������������������������������
	2723 - أحمد بن جعفر بن مسلم بن راشد، أبو بكر الختلي����������������������������������������������������������
	2724 - الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي الماسرجسي الحافظ
	2725 - عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن أبو أحمد الجرجاني الحافظ
	2726 - معد بن إسماعيل بن عبيد الله، أبو تميم صاحب مصر������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة ست وستين وثلاثمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2727 - إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف بن سالم، أبو عمر السلمي
	2728 - الحسن بن بويه أبو علي ركن الدولة����������������������������������������������
	2729 - الحسين بن أبي النجم بدر بن هلال المؤدب
	2730 - محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أفلح بن رافع بن إبراهيم بن أفلح بن عبد الرحمن بن عبيد بن رفاعة بن رافع أبو الحسن الأنصاري الزرقي
	2731 - محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن كنانة، أبو بكر، المؤدب
	2732 - محمد بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل أبو الحسن السراج���������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة سبع وستين وثلاثمائة
	وفاة القرمطي صاحب هجر
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2733 - إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمويه، أبو القاسم النصرآباذي أباذي النيسابورى���������������������������������������������������������������������������������������
	2734 - بختيار أبو منصور الملك عز الدولة بن معز الدولة أبي الحسين أحمد بن بويه������������������������������������������������������������������������������������
	2735 - عبيد الله بن عبد الله بن محمد بن أبي سمرة، أبو محمد البندار، بغوي الأصل�������������������������������������������������������������������������������������
	2736 - عثمان بن الحسن بن علي بن محمد، أبو يعلى الوراق، ويعرف بالطوسي
	2737 - محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن بجير أبو طاهر الذهلي القاضي����������������������������������������������������������������������������
	2738 - محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن عيسى بن يقطين، أبو جعفر البزاز
	2739 - محمد بن عبد الرحمن، أبو بكر القاضي، المعروف بابن قريعة


	ثم دخلت سنة ثمان وستين وثلاثمائة
	تقدم الطائع بأن تقام الخطبة لعضد الدولة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر������������������������������������������
	2740 - أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب بن عبد الله، أبو بكر القطيعي
	2741 - تميم بن المعز
	2742 - الحسن بن عبد الله بن المرزبان، أبو سعيد السيرافي النحوي القاضي
	2743 - عبد الله بن إبراهيم بن يوسف، أبو القاسم الزنجاني ويعرف بالآبندوني
	2744 - عبد الله بن ورقاء أبو أحمد الشيباني
	2745 - عبد الله بن الحسن بن سليمان، أبو القاسم المقرئ، المعروف بابن النحاس���������������������������������������������������������������������������������
	2746 - عيسى بن حامد بن بشر بن عيسى، أبو الحسن القاضي، ويعرف بابن بنت القنبيطي������������������������������������������������������������������������������������
	2747 - محمد بن أحمد ابن إبراهيم، أبو الحسن الشافعي
	2748 - محمد بن إسحاق بن محمد بن إبراهيم، أبو الحسين السختياني
	2749 - محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن، أبو أحمد الجلودي������������������������������������������������������������������
	2750 - محمد بن محمد ابن يوسف، أبو بكر اللحياني المقرئ


	ثم دخلت سنة تسع وستين وثلاثمائة
	قبض على الشريف أبي أحمد الحسين بن موسى الموسوي
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2751 - أحمد بن عطاء بن أحمد، أبو عبد الله الروذباري، ابن أخت أبي علي الروذباري�������������������������������������������������������������������������������������
	2752 - الحسين بن علي أبو عبد الله البصري، يعرف بالجعل������������������������������������������������������������
	2753 - حسنويه بن الحسين الكردي�������������������������������������
	2754 - سعيد بن أحمد بن محمد بن جعفر، أبو عثمان النيسابورى
	2755 - عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي ، أبو محمد البزاز�������������������������������������������������������������������
	2756 - محمد بن صالح بن علي بن يحيى، أبو الحسن الهاشمي، ويعرف بابن أم شيبان���������������������������������������������������������������������������������
	2757 - محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق النعالي
	2758 - أبو الحسين بن أحمد بن زكريا بن فارس اللغوي��������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة سبعين وثلاثمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2759 - أحمد بن علي، أبو بكر الرازي
	2760 - الزبير بن عبد الواحد بن موسى، أبو يعلي البغدادي نزيل نيسابور
	2761 - عبيد الله بن علي بن جعفر، أبو الطيب الدقاق��������������������������������������������������������
	2762 - عبيد الله بن العباس بن الوليد بن مسلم، أبو أحمد السداوي���������������������������������������������������������������������
	2763 - محمد بن أحمد بن محمد بن حماد، أبو جعفر مولى الهادي بالله، ويعرف بابن المتيم�����������������������������������������������������������������������������������������
	2764 - محمد بن جعفر بن الحسين بن محمد بن زكريا، أبو بكر الوراق يلقب غندرا��������������������������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة
	حريق الكرخ
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2765 - أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس، أبو بكر الإسماعيلي الجرجاني
	2766 - الحسن بن صالح، أبو محمد السبيعي
	2767 - الحسن بن علي بن الحسن بن الهيثم بن طهمان، أبو عبد الله الشاهد، المعروف بابن البادا������������������������������������������������������������������������������������������������
	2768 - الحسن بن يوسف بن يحيى، أبو معاذ البستي
	2769 - عبد الله بن إبراهيم بن جعفر بن بنيان ، أبو الحسين المعروف بالزينبي��������������������������������������������������������������������������������
	2770 - عبد الله بن الحسين بن إسماعيل بن محمد، أبو بكر الضبي القاضي�������������������������������������������������������������������������
	2771 - عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث، أبو الحسن التميمي
	2772 - علي بن إبراهيم، أبو الحسن الحصري الصوفي الواعظ������������������������������������������������������������
	2773 - علي بن محمد، الأحدب المزور
	2774 - محمد بن أحمد بن روح، أبو بكر الحريري
	2775 - محمد بن أحمد
	2776 - محمد بن خلف بن جيان بالجيم أبو بكر الفقيه
	2777 - محمد بن خفيف، أبو عبد الله الشيرازي


	ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2778 - إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان أبو يعقوب النسوي�������������������������������������������������������������
	2779 - أحمد بن جعفر، أبو الحسن الخلال
	2780 -فناخسرو بن الحسن بن بويه بفتح الواو ابن فناخسرو 11 بن تمام بن كوهي بن شيرزيل 12 ، أبو شجاع الملقب عضد الدولة�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	2781 - محمد بن إسحاق بن هبة الله بن إبراهيم بن المهتدي بالله، أبو أحمد الهاشمي�������������������������������������������������������������������������������������
	2782 - محمد بن أحمد بن تميم، أبو نصر السرخسي
	2783 - محمد بن جعفر بن أحمد بن جعفر بن أحمد بن الحسن بن وهب، أبو بكر الحريري المعدل، ويعرف بزوج الحرة������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	2784 - منصور بن أحمد بن هارون الفقيه، أبو صادق


	ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة
	إظهار وفاة عضد الدولة
	وفاة مؤيد الدولة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر������������������������������������������
	2785 - أحمد بن عبد العزيز، أبو بكر العكبري�������������������������������������������������
	2786 - بويه أبو منصور، الملقب مؤيد الدولة بن ركن الدولة
	2787 - جعفر الضرير، المقرئ بباب الشام
	2788 - سعيد بن سلام، أبو عثمان المغربي
	2789 - عبد الله بن أحمد بن ماهيزذ ، أبو محمد الأصبهاني، يعرف بالظريف���������������������������������������������������������������������������
	2790 - عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عثمان بن المختار، أبو محمد، المزني، الواسطي، ويعرف بابن السقاء������������������������������������������������������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة أربع وسبعين وثلاثمائة
	إصلاح ما بين صمصام الدولة وفخر الدولة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2791 - إبراهيم بن أحمد بن جعفر بن موسى، أبو إسحاق، المقرئ الخرقي
	2792 - إسحاق بن سعد بن الحسين بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز، أبو يعقوب الشيباني النسوي
	2793 - عبد الله بن موسى بن إسحاق، أبو العباس الهاشمي
	2794 - محمد بن أحمد بن بالويه، أبو علي النيسابورى المعدل
	2795 - محمد بن أحمد بن محمد بن عبدان بن فضال، أبو الفرج الأسدي
	2796 - محمد بن أحمد بن يحيى بن عبد الله بن إسماعيل أبو علي البزاز العطشي�������������������������������������������������������������������������������
	2797 - محمد بن جعفر بن الحسن بن سليمان بن علي بن صالح، صاحب المصلى، يكنى أبا الفرج
	2798 - محمد بن الحسن بن محمد، أبو عبد الله الرازي السراجي
	2799 - محمد بن الحسين بن أحمد بن الحسين أبو الفتح الأزدي الموصلي
	2800 - محمد بن الحسين بن إبراهيم بن مهران، أبو بكر الحربي


	ثم دخلت سنة خمس وسبعين وثلاثمائة
	وفاة ابن مؤيد الدولة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2801 - الحسن بن الحسين ابن أبي هريرة، الفقيه، أبو علي القاضي
	2802 - الحسن بن علي بن داود بن خلف، أبو علي المطرز المصري
	2803 - الحسين بن محمد بن عبد الله، أبو عبد الله بن العسكري
	2804 - الحسين بن علي بن محمد بن يحيى أبو أحمد النيسابورى، ويقال له حسينك�������������������������������������������������������������������������������
	2805 - عبيد الله بن محمد بن أحمد بن محمد أبو الحسين الشيباني المعروف بالحوشبي������������������������������������������������������������������������������������
	2806 - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مهران أبو مسلم
	2807 - عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد، أبو القاسم القرميسيني�����������������������������������������������������������������
	2808 - عبد العزيز بن جعفر بن محمد بن عبد الحميد، أبو القاسم الخرقي
	2809 - عبد العزيز بن عبد الله بن محمد، أبو القاسم الداركي الفقيه الشافعي
	2810 - عمر بن محمد بن علي بن يحيى بن موسى، أبو حفص الناقد المعروف بابن الزيات
	2811 - علي بن الحسن بن علي أبو الحسن الجراحي
	2812 - محمد بن أحمد بن حسنويه، أبو سهل النيسابورى، ويعرف بالحسنوي
	2813 - محمد بن الحسن بن سليمان، أبو بكر القزويني�������������������������������������������������������
	2814 - محمد بن الحسن بن محمد بن جعفر بن حفص، أبو الفضل الكاتب��������������������������������������������������������������������
	2815 - محمد بن عبد الله بن صالح، أبو بكر الفقيه المالكي الأبهري
	2816 - محمد بن نصر بن مكرم أبو العباس الشاهد


	ثم دخلت سنة ست وسبعين وثلاثمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2817 - الحسين بن جعفر بن محمد، أبو القاسم الواعظ، المعروف بالوزان������������������������������������������������������������������������
	2818 - الحسين بن محمد بن عبد الله، أبو عبد الله الصيرفي
	2819 - عبيد الله بن أحمد، بن يعقوب، أبو الحسين، ويعرف بابن البواب������������������������������������������������������������������������
	2820 - عمر بن محمد بن إبراهيم، أبو القاسم البجلي، ويعرف بابن سنيك
	2821 - محمد بن أحمد بن محمد بن أبي صالح أبو بكر������������������������������������������������������
	2822 - محمد بن جعفر بن محمد، أبو الفتح الهمذاني
	2823 - محمد بن أحمد بن حمدان بن علي بن عبد الله بن مسنان الزاهد ، أبو عمرو الحيري����������������������������������������������������������������������������������������
	2824 - محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان، أبو بكر الرازي المذكر
	2825 - محمد بن حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي القاضي


	ثم دخلت سنة سبع وسبعين وثلاثمائة
	بعث شرف الدولة العسكر لقتال بدر بن حسنويه
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر������������������������������������������
	2826 - أحمد بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول التنوخي الأزرق الأنباري الكاتب
	2827 -أحمد بن محمد بن بشر الشاهد���������������������������������������
	2828 - أحمد بن العلاء، أبو نصر الشيرازي الكاتب
	2829 - أحمد بن الحسين بن علي، أبو حامد المروزي، ويعرف بابن الطبري
	2830 - إسحاق بن المقتدر بالله، أبو محمد
	2831 - جعفر بن المكتفي بالله
	2832 - جعفر بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن البهلول بن حسان، أبو محمد بن أبي طالب التنوخي��������������������������������������������������������������������������������������������
	2833 - الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان، أبو علي الفارسي النحوي
	2834 - ستيتة بنت القاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل الضبي المحاملي، تكنى أمة الواحد���������������������������������������������������������������������������������������������
	2835 - عبيد الله بن محمد بن عابد بن الحسين، أبو محمد الخلال������������������������������������������������������������������
	2836 - عبد الواحد بن علي بن محمد بن أحمد بن خشيش، أبو القاسم الوراق
	2837 - عبد الوهاب بن الطائع لله
	2838 - علي بن أحمد بن إبراهيم بن ثابت، أبو القاسم الربعي
	2839 - علي بن محمد بن أحمد بن نصير بن عرفة، أبو الحسن الثقفي الوراق، ويعرف بابن لؤلؤ�������������������������������������������������������������������������������������������
	2840 - محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم بن الغطريف الجهم، أبو أحمد الرباطي، الجرجاني�������������������������������������������������������������������������������������������
	2841 - محمد بن جعفر بن زيد، أبو الطيب المكتت
	2842 - محمد بن زيد بن علي بن جعفر بن محمد بن مروان ، أبو عبد الله الأبزاري���������������������������������������������������������������������������������
	2843 - محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس بن الحسن بن متويه، أبو عبد الله الأستراباذي�������������������������������������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة
	غلاء الأسعار، وعدم الأقوات وظهور الموت
	كثرت الريح العواصف
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2844 - الحسين بن علي بن ثابت، أبو عبد الله المقرئ
	2845 - الخليل بن أحمد القاضي
	2846 - زياد بن محمد بن زياد بن الهيثم بن زياد ، أبو العباس الخرجاني��������������������������������������������������������������������������
	2847 - سليمان بن محمد بن أحمد بن أبي أيوب، أبو القاسم
	2848 - عبيد الله بن أحمد بن محمد أبو العباس الكاتب، كان أديبا شاعرا��������������������������������������������������������������������������
	2849 - عبد العزيز بن أحمد بن علي بن أبي صابر، أبو محمد الصيرفي الجهبذ����������������������������������������������������������������������������
	2850 - محمد بن إسماعيل بن العباس، أبو بكر الحريري الوراق المستملي������������������������������������������������������������������������
	2851 - محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق بن عيسى بن طارق، أبو بكر القطيعي الناقد
	2852 - محمد بن أحمد بن عمران بن موسى بن هارون بن دينار، وأبو بكر الجشمي المطرز�������������������������������������������������������������������������������������
	2853 - محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب، أبو بكر المفيد
	2854 - محمد بن أحمد بن أبي مسلم، قال المؤلف واسمه محمد بن علي بن مهران، أبو الحسن الأصبهاني الأصل��������������������������������������������������������������������������������������������������������
	2855 - محمد بن عبد الله بن الشخير، أبو بكر�������������������������������������������������
	2856 - محمد بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن عمر بن مهران بن مسرور، أبو بكر المستملي الوراق
	2857 - محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق، أبو أحمد الحافظ القاضي�������������������������������������������������������������������
	2858 - محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن عصم، أبو عبد الله بن أبي ذهل الضبي ويعرف بالعصمي������������������������������������������������������������������������������������������������
	2859 - مطرف بن الحسين بن أحمد، أبو علي الأستراباذي���������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة تسع وسبعين وثلاثمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2860 - الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن دينار بن موسى، أبو القاسم الدقاق
	2861 - شرف الدولة بن عضد الدولة
	2862 - طاهر بن محمد بن سهلويه بن الحارث بن يزيد بن بحر، أبو الحسين النيسابورى
	2863 - محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد بن مهران، أبو بكر الصفار الضرير
	2864 - محمد بن أحمد بن أبي طالب علي بن محمد بن محمد بن الجهم الكاتب، يكنى أبا الفياض�������������������������������������������������������������������������������������������
	2865 - محمد بن أحمد، بن علي، أبو الفتوح، المعروف بالحداد���������������������������������������������������������������
	2866 - محمد بن أحمد بن العباس بن أحمد بن خلاد، أبو جعفر السلمي نقاش الفضة��������������������������������������������������������������������������������
	2867 - محمد بن جعفر بن العباس بن جعفر، أبو بكر النجاد
	2868 - محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الكريم بن بديل، أبو الفضل الخزاعي الجرجاني
	2869 - محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى بن محمد بن عبد الله بن سلمة بن إياس، أبو الحسين البزاز


	ثم دخلت سنة ثمانين وثلاثمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2870 - إبراهيم بن أحمد بن بشران بن زكريا، أبو إسحاق الصيرفي
	2871 - البهلول بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن البهلول بن حسان، أبو القاسم التنوخي الأنباري
	2872 - الحسين بن محمد بن الحسين أبو بكر المعروف بابن المحاملي��������������������������������������������������������������������
	2873 - حمدون بن أحمد بن سلم، أبو جعفر السمسار، وهو ابن بنت سعدويه الواسطي��������������������������������������������������������������������������������
	2874 - طلحة بن محمد بن جعفر، أبو القاسم الشاهد من قدماء أصحاب ابن مجاهد
	2875 - عبد الله بن محمد بن أحمد بن عقبة، أبو محمد القاضي
	2876 - عبد الله بن محمد بن أحمد، أبو القاسم التوزي ����������������������������������������������������������
	2877 - عبيد الله بن عبد الله بن محمد أبو القاسم السرخسي التاجر
	2878 - عبد الواحد بن محمد بن الحسن بن شاذان أبو القاسم ��������������������������������������������������������������
	2879 -علي بن عمرو، الحريري���������������������������������
	2880 - محمد بن إبراهيم بن حمدان بن إبراهيم بن يونس بن نيطرا ، أبو بكر، قاضي دير العاقول����������������������������������������������������������������������������������������������
	2881 - يعقوب بن يوسف، أبو الفرج وزير صاحب مصر، الملقب بالعزيز


	ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة
	قبض على الطائع في داره
	باب ذكر خلافة القادر بالله
	ذكر طرف من سيرة القادر بالله�����������������������������������

	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2882 - أحمد بن محمد بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الجراح، أبو بكر الخزاز
	2883 - أحمد بن الحسين بن مهران أبو بكر المقرئ����������������������������������������������������
	2884 - الحسين بن عمر بن عمران بن حبيش، أبو عبد الله الضراب، ويعرف بابن الضرير������������������������������������������������������������������������������������
	2885 - عبيد الله بن أحمد بن معروف، أبو محمد
	2886 - عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أبو الفضل الزهري
	2887 - يحيى بن محمد بن الروزبهان، أبو زكريا يعرف بالدنبائي


	ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة
	شغب الديلم والأتراك
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر������������������������������������������
	2888 - إبراهيم بن عبد السلام بن محمد بن شاكر أبو إسحاق الوشاء��������������������������������������������������������������������
	2889 - عبد الله بن عثمان بن محمد بن علي بن بنان أبو محمد الصفار����������������������������������������������������������������������
	2890 - عمر بن أحمد بن هارون، ابو حفص المعروف بابن الآجري���������������������������������������������������������������
	2891 - محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن يحيى بن معاذ أبو عمر الخزار المعروف بابن حيويه�����������������������������������������������������������������������������������������������
	2892 - محمد بن عبد الرحيم، ابو بكر المازني الكاتب��������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة
	شغب الديلم لأجل فساد النقد
	عقد للخليفة القادر بالله على سكينة بنت بهاء الدولة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر������������������������������������������
	2893 - أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان بن حرب بن مهران، أبو بكر البزاز
	2894 - جعفر بن محمد بن علي بن الحسين أبو محمد الطاهري، ينسب إلى طاهر بن الحسين�������������������������������������������������������������������������������������
	2895 - طاهر بن محمد بن عبد الله أبو عبد الله البغدادي
	2896 - علي بن القاسم بن الفضل بن شاذان أبو الحسين القاضي
	2897 - محمد بن إبراهيم بن سلمة أبو الحسين الكهيلي��������������������������������������������������������
	2898 - محمد بن عبد الله بن يحيى أبو بكر الدقاق المعروف بالصابوني�����������������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة أربع وثمانين وثلاثمائة
	صرف الرضي والمرتضى عن النقابة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2899 - الطيب بن يمن بن عبد الله، أبو القاسم مولى المعتضد بالله���������������������������������������������������������������������
	2900 - عبيد الله بن محمد بن علي بن عبد الرحمن أبو محمد الكاتب المعروف بابن الجرادي، مروزي الأصل������������������������������������������������������������������������������������������������������
	2901 - عبيد الله بن محمد بن نافع بن مكرم أبو العباس البستي الزاهد������������������������������������������������������������������������
	2902 - علي بن الحسين بن محمويه بن زيد أبو الحسن الصوفي�������������������������������������������������������������
	2903 - علي بن القاضي أبي تمام الحسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن محمد بن القاسم الزينبي����������������������������������������������������������������������������������������������������
	2904 - علي بن عيسى بن علي بن عبد الله أبو الحسن النحوي المعروف بالرماني������������������������������������������������������������������������������
	2905 - محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن الفرات أبو الحسن
	2906 - محمد بن عمران بن موسى بن عبيد الله أبو عبيد الله الكاتب المعروف بالمرزباني����������������������������������������������������������������������������������������
	2907 - محمد بن عثمان بن عبيد الله بن الخطاب أبو الطيب الصيدلاني����������������������������������������������������������������������
	2908 - منصور بن ملاعب
	2909 - المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم أبو علي التنوخي القاضي


	ثم دخلت سنة خمس وثمانين وثلاثمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2910 - إبراهيم بن محمد بن الفتح المصيصي ويعرف بالجلي
	2911 - إسماعيل بن عباد، أبو القاسم ويلقب كافي الكفاة الصاحب
	2912 - الحسن بن حامد بن الحسن بن حامد بن الحسن بن حامد بن الحسن بن حامد أبو محمد الأديب
	2913 - داود بن سليمان بن داود بن محمد ابو الحسن البزاز�������������������������������������������������������������
	2914 - عمر بن أحمد بن عثمان بن محمد بن أيوب بن ازداذ أبو حفص الواعظ المعروف بابن شاهين���������������������������������������������������������������������������������������������
	2915 - علي بن محمد بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله أبو الحسن الحافظ الدارقطني
	2916 - عباد بن العباس بن عباد ابو الحسن الطالقاني والد الصاحب إسماعيل بن عباد������������������������������������������������������������������������������������
	2917 - عقيل بن محمد، أبو الحسن الأحنف العكبري����������������������������������������������������
	2918 - محمد بن عبد الله بن سكرة أبو الحسن الهاشمي من ولد علي بن المهتدي كان شاعرا مطبوع القول����������������������������������������������������������������������������������������������������
	2919 - محمد بن عبيد، أبو عمر الأصبهاني���������������������������������������������
	2920 - يوسف بن عمر بن مسرور، أبو الفتح القواس
	2921 - يوسف بن أبي سعيد السيرافي يكنى أبا محمد�����������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة ست وثمانين وثلاثمائة
	ادعاء أهل البصرة أنهم كشفوا عن قبر عتيق ميت طرى بثيابه وسيفه
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2922 - أحمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن سختويه أبو حامد بن أبي إسحاق المزكي النيسابورى
	2923 - عبد الله بن أحمد بن مالك أبو محمد البيع�����������������������������������������������������
	2924 - علي بن عمر بن محمد بن الحسن بن شاذان بن إبراهيم، أبو إسحاق الحميري، ويعرف بالسكري وبالصيرفي، وبالكيال، وبالحربي�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	2925 - محمد بن علي بن عطية أبو طالب المكي
	2926 - نزار بن معد أبو تميم ويكنى أبا منصور ويلقب بالعزيز وهو صاحب مصر�����������������������������������������������������������������������������
	2927 - بنت عضد الدولة����������������������������


	ثم دخلت سنة سبع وثمانين وثلاثمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	2928 - جعفر بن محمد بن الفضل بن عبد الله أبو القاسم الدقاق، ويعرف بابن المارستاني����������������������������������������������������������������������������������������
	2929 - الحسن بن عبد الله بن سعيد أبو أحمد العسكري الراوية العلامة صاحب الفضل الغزير والتصنيف الحسن الكثير في الأدب واللغة والأمثال وكان يميل إلى المعتزلة����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	2930 - الحسين بن أحمد بن محمد، أبو عبد الله الريحاني البصري������������������������������������������������������������������
	2931 - الحسين بن محمد بن سليمان أبو عبد الله الكاتب
	2932 - عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبيد الله بن زياد بن مهران أبو القاسم الشاهد المعروف بابن الثلاج حلواني الأصل��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	2933 - عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان أبو عبد الله العكبري المعروف بابن بطة
	2934 - علي بن عبد العزيز بن مردك أبو الحسن البرذعي
	2935 - علي بن محمد بن أحمد بن شوكر أبو الحسن المعدل
	2936 - علي أبو الحسن، الملقب فخر الدولة بن أبي علي الملقب ركن الدولة بن بويه
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